
 

 

 

 

          

Omsendbrief 085 van 2020                                8 Julie 2020 

Geagte Ouers/Voogde 

HEROPENING VAN SKOOL VIR GRAAD RR LEERDERS: MAANDAG, 13 JULIE 2020 

Hiermee die finale inligting ten opsigte van ons leerders se terugkeer skool toe op 

Maandag, 13 Julie 2020. 

Dit is met groot opgewondenheid wat ons uitsien om bogenoemde leerders op 

Maandag, 13 Julie, terug te verwelkom by die skool. Anders as die graad 7- leerders 

waar die hele groep teruggekeer het, mag ons slegs 50% van die ander grade op 

die skoolterrein per dag akkommodeer. 

Daarom word die res van die skool in twee siklusse ingedeel, waar die helfte van 

elke klas op ‘n weeklikse basis by die skool mag wees. U sal op u klasgroepie die 

volledige indeling soos op klaslyste gedoen, ontvang. Indien her-saamgestelde 

gesinne ondervind dat kinders van een gesin wat in een huis bly, in verskillende 

siklusse ingedeel is, is u welkom om die skool te kontak. 

Elke siklus bestaan uit een week, wat impliseer dat siklus 1 se leerders op Maandag, 

6 Julie tot Vrydag, 10 Julie, terugkeer en dan begin siklus 2 se leerders op Maandag, 

13 Julie tot Vrydag, 17 Julie. Indien ‘n leerder in die siklus waarin dit sy/haar beurt is 

om skool toe te kom afwesig is, kan hy/sy nie by die ander siklus inskakel nie, en moet 

hy/sy wag tot dit weer daardie siklus se beurt is. Leerders sal werk soos in die 

grendeltyd, ontvang wat in die siklus waarin hulle nie by die skool is nie, voltooi moet 

word. 

Ons herinner ook dat geen ouer saam met sy/haar kind by die hek mag instap nie 

en dat geen besoekers, behalwe departementele amptenare, toegelaat word nie. 

Die reëlings vir ontvangs is as volg: 

1. Ontvangs by hekke: Graad RR- en R-leerders word by die kleuterskoolhek in 

Cunninghamlaan ontvang. Temperatuur van elke leerder word by die hek 

geneem waarna hul dadelik na hul klaslokaal beweeg waar hul 

klasonderwyseres sal wees. 

2. Hierdie screening van ons leerders vind plaas vanaf 06:45 tot 07:45 waarna die 

hekke gesluit sal word. 

3. Gedurende die screening-proses word die leerders se temperatuur gemeet, 

hande word ontsmet en die voorgeskrewe vraelys word voltooi. Die leerders se 

temperatuur gaan nog twee keer deur die loop van die dag geneem word. 

Graad RR tot 3 se vraelyste word in die klas deur die klasonderwyseres voltooi. 



Die volgende voorgeskrewe vrae word op ‘n daaglikse basis gestel: 

 Is jou keel seer? 

 Is jou oë seer? 

 Hoes jy? 

 Nies jy? 

 Is jy kort van asem? 

 Kan jy normaal/goed ruik? 

 Was jy onlangs in die buiteland? 

 Was jy in aanraking met iemand wat positief vir COVID-19 getoets het? 

Indien u kind skool toe kom, neem ons aan dat die antwoord op die vrae “nee” sal 

wees. Om te verseker dat siektes nie versprei nie, doen ons ‘n dringende beroep op 

ons ouers om te verseker dat hul kinders gesond is wanneer hul skool toe gestuur 

word. Daar sal ook eenmalig twee weggooibare maskers aan elke leerder voorsien 

word. 

4. Ouers word versoek om nie te vertrek voordat die leerder se temperatuur 

gemeet is nie. Leerders met ‘n temperatuur van 37.5 en hoër sal nie op die 

terrein toegelaat word nie. 

5. Ons vra dat ouers asseblief stiptelik sal reageer om ‘n opeenhoping van 

leerders by die hekke te voorkom. Geen leerder sal na 13:40 op die terrein 

toegelaat word nie. 

Tye vir afhaal van leerders: 

 Graad RR en R om 13:00 

 Graad 1 om 13:15 

 Graad 2 om 13:20 

 Graad 3 om 13:30 

 Graad 6 en 7 om 13:40 

ALGEMEEN: 

1. Wanneer leerders skool toe kom, moet hulle reeds ‘n masker dra. Die skool sal 

elke leerder eenmalig met twee maskers voorsien (wat asseblief na omgesien 

moet word).  

2. Elke leerder moet ‘n alkoholgebaseerde handontsmetmiddel vir persoonlike 

gebruik saambring. 

3. Om sosiale afstandbeheer in die klasse te verseker, gaan daar slegs een leerder 

by ‘n tafel sit. 

4. Die skool se badkamers bevat alkoholgebaseerde handontsmetmiddels, 

toiletpapier, seep en papierhanddoeke. Personeel sal hier aan diens wees om 

toesig te hou. 

5. Sekere areas is afgebaken vir pouses en die nodige afstandbeheer sal deur die 

personeel wat aan diens is gemonitor word. 

6. Die snoepie gaan nie oop wees nie. 

7. Daar sal geen naskool wees nie. 

8. Indien ‘n leerder deur die dag begin sleg voel, word hulle in afsondering 

geplaas. Ouers sal dan gekontak word om die leerder te kom afhaal. 



Ons wil u verseker dat die skool oor die nodige sertifikate beskik wat bevestig dat 

alle lokale en kleedkamer geriewe ontsmet en gediepreining is en op ‘n daaglikse 

basis weer ontsmet word.  

Alle moontlike voorsorg word getref om sosiale afstande binne en buite die 

klaslokale te handhaaf en alle maatreëls is in plek om ons personeel en leerders se 

veiligheid te verseker. 

By voorbaat baie dankie vir u samewerking in die verband. Ons vertrou dat ons 

verwelkoming van ons leerders net so vlot sal verloop soos met ons graad 7-leerders. 

Vriendelike Voriegroete 

 

 

_____________________________ 

Mnr JA van der Westhuizen 

WAARNEMENDE SKOOLHOOF 

 

 

 

 

 

   


